SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
Popis resortu
Chcete si během jedné dovolené vychutnat lyžování ve více skiareálech? Ideální volbou je SkiResort
ČERNÁ HORA – PEC. Jedná se o největší lyžařský resort v České republice, který tvoří 5 vzájemně
propojených areálů, které návštěvníkům nabízí rozmanité sjezdové tratě a profesionální služby.
Uspokojí požadavky náročných lyžařů, jsou vhodné pro skupinové zájezdy i pro trávení pohodové
rodinné dovolené. V rámci celého resortu jsou poskytovány oficiální služby s garancí nejvyšší kvality
pod hlavičkou SkiResort Live. Jedná se o lyžařské školy a dětské parky, půjčovnu lyžařského
vybavení s profesionálním servisním zázemím, testovací centrum nebo obchody se značkovým
sportovním vybavením.

Ve SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC můžete využívat na jeden skipas 44 km sjezdových tratí a
lyžařských cest v rámci skiareálů Černá hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa a Svoboda nad
Úpou. Atraktivní přepravou lyžařů mezi dvěma největšími areály Černou horou v Janských Lázních a
Pecí pod Sněžkou jsou sněžné rolby SkiTour. Další přepravu mezi areály zajišťují autobusy SkiTour
Express. Jako jízdenka vám v obou případech poslouží platný skipas. Teď stačí si vybrat, kde začnete.
Černá hora poskytuje 17,5 km sjezdových tratí. Volit můžete z několika červených a modrých
sjezdovek, na jejichž vrchol vás dopraví jedna ze tří lanovek nebo některý z devíti vleků. Za zmínku
stojí osmimístná kabinka Černohorský Express a šestimístná vyhřívaná sedačková lanovka Hofmanky
Express s ochrannou protivětrnou bublinou. O něco menší je skiareál v Peci pod Sněžkou. Mezi
zdejší atrakce patří zábavná trať Funline s klopenými zatáčkami, průjezdovými tunely a bezpečnými
překážkami, která kombinuje prvky boardercrossu, skicrossu a freestyle. Skiareál nabízí také tratě
s časomírou pro sjezd i obří slalom. Ve středisku v Černém Dole si na své přijdou rodiny s dětmi a

také začátečníci. Jsou zde široké sjezdovky a nový moderní LIVE park s pojízdnými koberci a vlekem
pro začínající lyžaře. I zde najdete sjezdovky s časomírou a trať s klopenými zatáčkami. Lyžařský
areál Velká Úpa patří k těm menším. Nabízeny vám jsou červená a dvě modré sjezdovky, na jejichž
vrchol se dostanete jedním ze tří vleků nebo lanovkou. Svoboda nad Úpou je nejmenší z center, které
je ideální pro rodiny s dětmi a začátečníky.
Všechny lyžařské areály SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC poskytují parkoviště s dostatečnou
kapacitou, některé jsou zpoplatněné. Ve většině středisek najdete lyžařskou a snowboardovou školu
SkiResort Live, kde jsou formou privátní i skupinové výuky nabízeny hodiny pro děti i dospělé, pro
začátečníky i pokročilé. Ve vybrané dny nabízí skiareály také večerní lyžování, které končí zpravidla
ve 21 hodin. V rámci většiny středisek můžete využít řadu gastronomických provozů k občerstvení.
Navštivte restaurace nebo bary, odpočiňte si na lehátkách a vyhlídkových terasách.
Kromě lyžování nabízí skiresort také řadu doplňkových aktivit. Oblíbená je Černohorská sáňkařská
dráha s možností večerního sáňkování s průvodcem. Můžete vyrazit na výlet na sněžnicích nebo
skialpinistických lyžích. Milovníci adrenalinu ocení snowtubingovou dráhu v Janských Lázních.
Samozřejmostí jsou půjčovny lyžařského vybavení, profesionální servis, babysitting, úschovny
zavazadel a osobních věcí, obchody, zábavní podniky a řada dalších služeb pro návštěvníky.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725138,15.627994
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.725212,15.631609
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.675833,15.685278
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.725751,15.605887
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.72751,15.606173
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056
Prosím vás, prosím vás pěkně, nevíte, kde je tady ozdravovna Radost?: , GPS:
50.725376,15.606278

Příběhy, které se odehrály v okolí
Ve stopách šerpů na nejvyšší českou horu: , GPS: 50.7360171,15.7399457
Jak kutnohorské stříbro změnilo Krkonoše: , GPS: 50.7280447,15.7310994
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Pašerácké příběhy: , GPS: 50.7448469,15.8205392
Léčivé prameny pod Černou horou: , GPS: 50.6310877,15.7818159

Doporučená místa
Hotel****Horizont: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz, Adresa: Velká Pláň
141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Hotel****Horizont - restaurace: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz,
Adresa: Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Friesovy boudy: , Tel: +420724230884, Email: kpolivka@friesovyboudy.cz, Adresa: Strážné
95, GPS: 50.7000169,15.6514228
Turistické informační centrum Malá Úpa: , Tel: +420499891112, Email: info@malaupa.cz,
Adresa: Horní Malá Úpa čp. 129, GPS: 50.7454158,15.821065
Pomezní bouda: , Tel: +420499891234 , Email: info@pomezni-bouda.cz, Adresa: Horní Malá
Úpa 40, GPS: 50.7461011,15.8220883
DOTEK - dům obnovy tradic, ekologie a kultury: , Tel: +420739203205 , Email:
infokolonial@ekologickavychova.cz, Adresa: Horská 175, Horní Maršov , GPS:
50.6544197,15.8192067
Hotel Start: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa: Bedřichov 17,
Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Hotel Start - restaurace: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa:
Bedřichov 17, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Aparthotel Svatý Vavřinec: , Tel: +420770122121, Email: hotel@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
Restaurace Vavřinec: , Tel: +420770199651 , Email: restaurace@svatyvavrinec.cz, Adresa:
Pec pod Sněžkou 355, GPS: 50.6954003,15.7371864
Hotel Vyhlídka****: , Tel: +420602465682, Email: recepce@vyhlidkahotel.cz, Adresa:
Černohorská 151, Janské Lázně, GPS: 50.6309306,15.7742411
Apartmány Hladíkova Výšina: , Tel: +420720125125, Email: kotrbaty@zahradycentrum.cz,
Adresa: Javorník 91, Rudník, GPS: 50.6177997,15.7702253
Hotel Sněžka****: , Tel: +420499433360, Email: hotel.snezka@felicity.cz, Adresa: Okružní
155, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.7282128,15.6099264

